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VĚDECKOTECHNICKÝ
PARK SUB

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Areál společnosti Slovácké strojírny, a.s. – závod Uherský Brod
Návrh poskytovaných služeb a aktivit provozovatele

„VTP SUB“ - investorem a vlastníkem společností

Situační plán VTP s vyznačením objektů
na snímku z katastrální mapy 



Vážené dámy, vážení pánové,

počínaje letošním rokem 2020 zahájily Slovácké strojírny, a.s. provoz  
VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU SUB (dále jen VTP SUB), který je 
zaměřen na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových  
a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sekto-
rem Důraz je kladen na znalostní a technologický transfer, podporu-
jeme průlomové a průmyslové technologie.

Vědeckotechnický park je lokalizovaný v Uherském Brodě, na vlast-
ních pozemcích, v areálu Slováckých strojíren, a.s. primárně určený 
pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciá-
lem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty.

Provoz VTP SUB je v současné době ztížen COVIDem-19 („Koronavi-
rus“) a jeho vliv (respektive vliv paniky jím vyvolané) zasahuje další  
a další oblasti lidského počínání či podnikání. Nevyhne se mu sa-
mozřejmě ani provoz VTP SUB, včetně právních předpisů a to nejen  
v oblasti hygienických předpisů a správního práva obecně, ale ani 
soukromoprávních předpisů zasídlených firem.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

předseda představenstva
Slovácké strojírny, a.s.

VTP - ZKUŠEBNY - VYBAVENÍ

Zkušebna č. 1 Mechanické zkoušky materiálu (Tvrdoměr, Trhací za-
řízení, Zařízení pro dynamické rázové zkoušky vrubo-
vé houževnatosti kovů, aj.)

Zkušebna č. 2 Chemické složení materiálů (spektrometr, aj.)
Zkušebna č. 3 Defektoskopie, metalografie (Ultrazvukový defekto-

skop, X-ray defektoskop, Stereomikroskop digitální, 
Sada pro přípravu vzorků, aj.)

Zkušebna č. 4 Životnostní zkoušky materiálu (Klimatická komora, 
komora s UV zářením, Solná lázeň, aj.)

Zkušebna č. 5 Elektrické zkoušky (CO2 laser, Obráběcí centra, Zaří-
zení pro měření geometrické přesnosti, Expertní dia-
gnostika, aj.)

Zkušebna č. 6 Měření (3D měřící zařízení, Mobilní měření teploty, aj.)

SLUŽBY VTP

Mimo standardní služby spojené s nájmem mohou klienti využívat 
další nabízené služby. Jedná se podporu zasídlených subjektů, kte-
rá má usnadnit jejich činnost a poskytnout jim konkurenční výhodu  
v dané oblasti jejich zájmu.

Zprostředkování spolupráce - zprostředkování kontaktu a možnosti 
využití výstupů vědeckovýzkumných center, univerzit;

Napojení na investory - zajištění kontaktu a možností prezentace 
vlastních produktů a myšlenek investorům z řad business angels, 
fondů rizikového kapitálu, ale i fyzických osob nabízejících finanční 
účast a podporu;

Zapojení do projektů - možnost aktivního zapojení nájemců do pro-
jektů realizovaných provozovatelem Slováckých strojíren, a.s., který 
má bohatou historii, v současné době cca 900 kmenových zaměst-
nanců (z toho 220 VaV pracovníků) a 6 pobočných závodů v rámci 
ČR (viz http://www.sub.cz)

Školicí střediska Slováckých strojíren, a.s. - zasídlené společnosti 
budou moci využívat služeb Školicích středisek - pro oblast vzdělá-
vání vlastních zaměstnanců a inovací, digitalizaci výroby zprovoznily 
Slovácké strojírny, a.s. již dvě Školicí střediska. Průběžné vzdělávání, 
zejména v oboru strojírenství, je v současné době klíčové z hledis-
ka adaptace VaV do moderních technologií směřujících do výroby, 
zkvalitnění podnikových systémů, kdy významně urychluje procesy 
digitalizace, automatizace i robotizace. V uplynulých dvou letech se 
společnost také zaměřila na oblast internetu věcí (z ang. Internet  
of Things – IoT), která přináší zcela nové možnosti propojení světa.

Coworking - sdílená pracovní místa v plně vybavených kancelářích 
umožňují být za velmi příznivých finančních podmínek součástí cel-
ku vědeckotechnického parku a moci tak využívat nabízených služeb  
a synergií.

Virtuální sídlo - zájemcům o využití dobrého jména a adresy Vědec-
kotechnického parku, nabízíme možnost využití služby virtuálního 
sídla s vlastní poštovní schránkou a různými úrovněmi dalších slu-
žeb včetně prototypové dílny.

Návazné služby – odborná pomoc k dotačním projektům (např.  
v rámci MPO -  OP PIK, TA ČR – TREND, THÉTA, MŠMT, aj.) - poraden-
ství, zajištění kontaktu, organizace akcí, právní poradenství, aj.

Zkušebny -  šest vybavených zkušeben;

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZKUŠEBEN

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK SUB (dále jen VTP SUB), slouží začínajícím 
subjektům působícím ve strojírenství a dalších průmyslových obo-
rech, plní taktéž inkubační funkci. Všechny námi nabízené prostory 
jsou plně vybaveny nábytkem a IT technikou.

K dispozici jsou prostory různého typu - klasické kanceláře, různé 
druhy laboratoří včetně laboratoře čisté a těžké, skladové prostory, 
inkubační funkce pro začínající firmy a profesionální vybavená proto-
typová dílna, kterou mohou využít jak zasídlené společnosti, tak i ty, 
které nejsou zasídleny v našem objektu (pro výrobu prototypových 
dílů i větších rozměrů a hmotnosti). Všechny námi nabízené prostory 
jsou plně vybaveny nábytkem a IT technikou.

Nespornými výhodami zasídlení v našem vědeckotechnickém parku 
jsou také podpora spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými 
školami a vědeckými pracovišti, podpora přenosu výsledků vědy, vý-
zkumu a inovací na trh (transfer technologií) a edukační a osvětová 
funkce.

Majitelem, zakladatelem i provozovatelem
VTP SUB jsou – Slovácké strojírny, a.s.

Spolupráce akademického a průmyslového prostředí:

Spolupráce s VTP:
• Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline
• VTP UNIS, Brno
• Vědeckotechnický park TRIANGL, Uherské Hradiště
• VTP MINAS INNOVATION PARK – Staré Město
• VTP AEROMEC – Letiště Kunovice
• Vědeckotechnický park - UVR Mníšek pod Brdy
• aj.

Smluvní spolupráce s univerzitami:
• Žilinská univerzita v Žiline
• VUT v Brně
• České vysoké učení technické v Praze
• UTB ve Zlíně
• VŠB-Technická univerzita Ostrava – VŠB-TUO
• aj.

Díky realizaci projektu vzniklo 1 634 m2 nově vybudovaných ploch s 
tím, že se částečně jedná o plochy prototypové dílny VTP pro zasíd-
lené firmy.

Zasídlené firmy mohou využít v rámci areálu Slováckých strojíren, 
a.s., mimo VTP i vývojového potenciálu Slováckých strojíren, a.s.,  
jejího vývojového oddělení s technickým zázemím – odborných 
vývojových pracovníků, profesionálně vybavených prototypo-
vých dílen (pro výrobu prototypových dílů i větších rozměrů cca 
1600x1000x6000 mm a hmotnosti cca 5000 kg).

Dále je možné plně využít vybavených Školicích středisek Slováckých 
strojíren, a.s., které se na nacházejí v areálu Slováckých strojíren, a.s.

V 1. NP je kanceláří VTP 14 (celkem 293,87 m2) a zkušebny - 513,24 m2.
Ve 2. NP je kanceláří VTP 5 (celkem 110,68 m2).


